
 تحديث السياسة          

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

http://www.icann.org/topics/policy/ 

  4141إصدار مارس  – 3، اإلصدار 41المجلد 

 في سنغافورة 14الخاص رقم  ICANNطبعة خاصة الجتماع 

 

 ICANNعبر 

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

ASO 

 94رقم  ICANNفي اجتماع  ASOأنشطة 

 RIRو NROتحديثات 

http://www.icann.org/topics/policy/
http://www.icann.org/topics/policy/
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ccNSO 

 الجديدة في سنغافورة ccNSOصفحة اجتماعات 

 عضًوا 891يصل اآلن إلى  ccNSOتعداد أعضاء 

 تبدأ أعمالها ccNSOمجموعة تنسيق حوكمة اإلنترنت التابعة لـ 

ccNSO تبدأ مبادرة "مجموعات الخبرات" الجديدة 

GNSO 

GNSO  في سنغافورة 94تتهيأ لجلسات االجتماع 

آلليات حماية الحقوق تقرير المشكالت األولي حول وصول المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 
 التصحيحية

At-Large 

 في سنغافورة ICANNيحضرون الجتماع  Large-Atأعضاء مجتمع 

وذلك في  Large-ALAC/Atالذي اختارته لجنة  81اإلعالن عن عضو مجلس اإلدارة للمقعد رقم 
 اجتماع سنغافورة 

ALAC تقدم خمسة بيانات لمشاورات السياسة اعتباًرا من منتصف فبراير إلى أوائل مارس  

 Large-Atهيكل  841يتوسع إلى  Large-Atمجتمع 

 Large-Atمنسقة جديدة لسياسات  ICANNزينيو )ألاير( ليانج تلتحق بـ 

GAC 

GAC  تستعد الجتماعICANN  في سنغافورة 94رقم 

RSSAC 

RSSAC  تجتمع في اجتماعICANN  8444للمرة األولى منذ 

SSAC 

 SSAC تنشر استشارتها حول التعامل مع قائمة البحث  

SSAC  تنشر استشارتها حول عمليات هجومDDoS  لرفع مستوى البنية التحتية لنظامDNS 
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 اقرأ بلغتك المفضلة

متوفر بكل اللغات الرسمية الست المعتمدة لدى األمم المتحدة. وقد تم نشر تحديث  ICANNتحديث سياسة 
كما يتوفر من خالل االشتراك عبر اإلنترنت. لتلقي التحديث على  الويب على ICANNالسياسة على موقع 

يدك وأدخل عنوان بر ،ICANNالخاصة بـ  صفحة المشاركةتفضلوا بزيارة  ،بريدكم الخاص كل شهر
 اإللكتروني، وحدد "تحديث السياسة" للمشاركة. علًما بأن هذه الخدمة مجانية. 

 ICANN بيان الغرض من تحديث سياسة
 
 

 .staff@icann.org-policyأرسل األسئلة والتعليقات واالقتراحات إلى: 

 منظمات الدعم واللجان االستشارية الخاصة بالسياسة

 ASO منظمة دعم العناوين
 ccNSO منظمة دعم أسماء رموز الدول

 GNSO منظمة دعم األسماء العامة
 ALAC االستشارية At-Largeلجنة 

 GAC اللجنة االستشارية الحكومية
 RSSAC خادم الجذر اللجنة االستشارية لنظام

 SSAC اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار

 ICANNعبر 

 القضايا المطروحة حالًيا للتعليقات العامة

. بادر اآلن ICANNهناك عدد من فترات التعليق العام مفتوحة حالًيا حول القضايا ذات االهتمام بالنسبة لمجتمع 
 بتبادل وجهات النظر حول هذه الموضوعات مثل:

. ساعد في توجيه المجتمع من خالل إستراتيجية جديدة مقترحة المستقبلية ICANNماعات إستراتيجية اجت
مارس وتنتهي فترة الرد  22العامة. تنتهي فترة التعليق في  ICANNلهيكل وغرض ومواقع اجتماعات 

 أبريل. 83في 
 

أدوار البداية القصوى اإلصدار  - LGRتنفيذ إجراءات  –المتغيرة  IDNذات أسماء  TLDنطاقات 
. يرجى من أعضاء المجتمع وعلى وجه الخصوص من يعملون على أسماء متاح اآلن للتعليق العام 8

الجديدة،  gTLDومقدمي طلبات  IDNذات أسماء  ccTLDقات الدولية، ويشمل ذلك نطاقات النطا
باإلضافة إلى الخبراء العاملين على تطوير قواعد استخراج المسميات التكرم بتقديم تعقيباتهم وآرائهم. 

 أبريل.  22مارس وتنتهي فترة الرد في  21تنتهي فترة التعليق في 
 

http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
http://www.icann.org/en/newsletter/
http://www.icann.org/en/topics/policy/
mailto:policy-staff@icann.org
http://aso.icann.org/
http://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://gnso.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://www.atlarge.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://gac.icann.org/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/dns-root/
http://www.icann.org/en/committees/security/
http://www.icann.org/en/committees/security/
https://www.icann.org/en/news/public-comment/meetings-strategy-25feb14-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/msr-03mar14-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/msr-03mar14-en.htm
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. استناًدا إلى التعليقات العامة والمناقشات التي تتم في سنغافورة DNSالحد من مخاطر تضار مساحة اسم 
عليق مراجعة ونشر تقرير نهائي. تنتهي فترة الت JASوفي غيرها من المنتديات، من المتوقع لمستشاري 

 أبريل.  28مارس وتنتهي فترة الرد في  38في 
 

. في استجابة للتوصيات المقدمة من عبر اإلنترنت WHOISخطة التنفيذ التمهيدية لنظام دقة وتقارير 
، فإن النظام مصمم من أجل تقديم تقارير إحصائية حول معدالت دقة WHOISفريق مراجعة 

WHOIS كما أن طلب تقديم العروض .RFP  يستند إلى النموذج المقترح وفًقا لما هو موضح في خطة
التنفيذ التمهيدية، وفًقا لما قد يتم تحديثه بعد التشاور مع المجتمع، والنظر في التعقيبات الواردة من خالل 

 أبريل. 23أبريل، وتنتهي فترة الرد في  8ا المنتدى الخاص بالتعليقات العامة. تنتهي فترة التعليق في هذ
 

. ويوفر التقرير PDP( الجزء د من عملية IRTPالتقرير األولي حول سياسة النقل بين أمناء السجالت )
. PDP( الخاصة بعملية WGتوصية أولية على ستة أسئلة والتي عهد بها إلى مجموعة العمل ) 82

برجاء مالحظة أن مجموعة العمل تسعى للحصول على التعليقات العامة السيما على أسئلة الميثاق ب 
أبريل، وتنتهي  3توصيتها النهائية. تنتهي فترة التعليق في وأيًضا ج من أجل المساعدة في التعرف على 

 أبريل. 21فترة الرد في 
 

مية إلى آليات تقرير المشكالت األولي حول الوصول من خالل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكو
. يجري طلب الحصول على التعقيبات على تقرير URSو UDRPحماية الحقوق التصحيحية لكل من 

فيما يتعلق بالتعديالت المقترحة على السياسة الموحدة  GNSOالمشكالت األولي المطلوب من مجلس 
خالل المنظمات  لفض النزاعات وإجراءات التعليق السريع الموحد، من أجل تمكين الوصول إليها من
أبريل؛ وتنتهي  89الدولية الحكومية المحمية والمنظمات الدولية غير الحكومية. تنتهي فترة التعليق في 

 مايو. 4فترة الرد في 
 

مصممة من أجل  ICANN. حيث إن هيئات إستراتيجية قارير التمهيديةالت – ICANNهيئات إستراتيجية 
، فإن هذه الهيئات ذات طبيعة استشارية ICANNالمساعدة على تحفيز نقل وتطوير الدور الذي تقوم به 

 32وتعمل كجزء ال يتجزأ من إطار العمل للحوار الدائر بين قطاعات المجتمع. تنتهي فترة التعليقات في 
 م يتم اإلعالن عن فترة للرد.فبراير، ول

 

للحصول على قائمة كاملة بالقضايا المطروحة من أجل تلقي التعليقات العامة، باإلضافة إلى التي تم إغالقها مؤخراً 
 .لتعليقات العامة على شبكة اإلنترنتاوالتعليقات العامة المحفوظة من المنتديات، قم بزيارة موقع ويب 

كما قام فريق العمل أيًضا بنشر صفحة على الويب من أجل استعراض فرص التعليقات العامة "القادمة" الممكنة. 
معلومات حول فرص التعليقات العامة المحتملة في  – ة"القادم -"صفحة التعليقات العامة  -توفر هذه الصفحة 

من أجل مساعدة األفراد والمجتمع على تحديد  ICANNالمستقبل. يتم تحديث الصفحة بعد كل اجتماع عام لمنظمة 
 األولويات والتخطيط ألحمال العمل المستقبلية.

https://www.icann.org/en/news/public-comment/name-collision-26feb14-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/whois-accuracy-reporting-11mar14-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/irtp-d-initial-03mar14-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-crp-prelim-10mar14-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-crp-prelim-10mar14-en.htm
https://www.icann.org/en/news/public-comment/strategy-panels-25feb14-en.htm
http://www.icann.org/en/public-comment/
http://www.icann.org/en/news/public-comment/upcoming
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ASO 

 14رقم  ICANNفي اجتماع  ASOأنشطة 

 نبذة

 في سنغافورة.  94رقم  ICANNبنشاط في اجتماع  ASOسوف يشارك مجلس عناوين 

 أحدث التطورات 

، إال أن العديد من أعضاء 94رقم  ICANNاجتماع بطريقة رسمية في اجتماع  ASOلن يجري مجلس عناوين 
من  سوف يكون من بين الحضور. وسوف يشارك هؤالء األعضاء في مجموعة متنوعة ASOمجلس عناوين 

الجلسات خالل األسبوع بدًءا من جلسة مجموعة عمل المجتمع حول حوكمة اإلنترنت إلى الجلسة المشتركة مع 
. ICANNجلسة مفتوحة مع مجلس إدارة  ASO. كما سيجري أعضاء مجلس عناوين At-Largeمجتمع 

  في سنغافورة. حاضًرا NROباإلضافة إلى ذلك، سوف يكون هناك العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية 

 الخطوات التالية

أبريل.  2بالتوقيت العالمي المنسق يوم  82:22في  ASOمن المقرر عقد المؤتمر الهاتفي الشهري لمجلس عناوين 
في لندن في شهر  12رقم  ICANNإجراء مقابلة وجًها لوجه في اجتماع  ASOومن المتوقع لمجلس عناوين 

 يونيو من هذا العام.

 المعلوماتمزيد من 

 aso.icann.org 

 جهة االتصال بالفريق

 مديرة السياسات والمحللة الفنية ،باربرا روزمان

 كبير محللي السياسة ،كارلوس رايس

 RIRو NROتحديثات 

 نبذة

 يلقي هذا القسم الضوء على أحدث التطورات في منظمة موارد األرقام وسجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة. 

 أحدث التطورات 

AFRINIC سوف يعقد مؤتمر |AFRINIC  نوفمبر. يمكن الحصول  21إلى  22وريشيوس من في م 28رقم
تقديم إعالن حول المضيف المحلي لمؤتمر  AFRINIC. تتوقع اإلعالنعلى مزيد من المعلومات على صفحة 

AFRINIC  قريًبا.  28رقم 

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-063-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-063-en.pdf
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
http://www.afrinic.net/en/library/news/1013-af21
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APNIC سوف يعقد |APNIC  سبتمبر. وكان من المقرر  84إلى  4في بريزبين، بأستراليا اعتباًرا من  31رقم
أن يتم في األساس في نوميا، بكاليدونيا الجديدة، إال أن مكانه قد تغير بسبب التحديات  31رقم  APNICلمؤتمر 

موقع ، برجاء مراجعة اللوجستية التي تحدث لمرة واحدة. للحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات المنتظمة
APNIC  على الويب 31رقم . 

ARIN  تم نشر تقرير مشاورات السياسة العامة لـ |ARIN  منNANOG  كما أن العديد من مسودات 42رقم .
للمراجعة قبل  متوفرة في الوقت الحاليالسياسات واإليضاحات باإلضافة إلى نصوص وعروض االجتماعات 

 أبريل.  84إلى  83في شيكاغو، إلينوي، بالواليات المتحدة من  33رقم  ARINاجتماع 

LACNIC  قدم اجتماع |LACNIC ة االستشارية التعليقات على المشاورات المفتوحة واجتماع المجموع
بثالث موضوعات محتملة  LACNICألصحاب المصلحة المتعددين لمنتدى حوكمة اإلنترنت في فبراير. أوصت 

سبتمبر في إسطنبول، تركيا. وتشمل الموضوعات ما يلي:  1إلى  2لمنتدى حوكمة اإلنترنت بحيث يعقد من 
( تطوير نماذج 2، وIGFن اجتماعات فيما بي MAGويشمل ذلك دور  IGFتقييم منتدى حوكمة اإلنترنت  (8

( اإلشراف الشامل على اإلنترنت. لمزيد من المعلومات، 3أصحاب المصلحة المتعددين في المستوى اإلقليمية، و
 على الويب.  LACNICالموجودة على موقع  التعليقات الكاملةالرجاء الرجوع إلى 

NRO  2| مجموعة أرقام النظام المضاد العالمي بنظام-( بايتAS قارب على النضوب. فلم يتبق إلى )رقم  944
AS  وهذه من النقاط ذات األهمية الكبيرة بالنسبة لمشغلي الشبكات 41،134بايت المكونة من -2في مجموعة .

بايت من أجل استدامة نمو اإلنترنت. للحصول على مزيد من -9بنظام  ASحيث يجب أن تدعم الشبكات أعضاء 
 ASبايت إلى أرقام -2حول التخصيص والنقل من نظام  2224المعلومات حول السياسة العالمة المعمول بها منذ 

 . NRO إعالنبايت، برجاء الرجوع إلى صفحة -9نظام ب

NRO  قدمت منظمة |NRO  مساهمة إلى االجتماع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين حول مستقبل حوكمة
( مبادئ 8الخمسة. وتتناول المشاركة موضوعين:  RIR، بالنيابة عن سجالت NetMundialاإلنترنت، أو 

( خريطة الطريق لمزيد من التطوير في النظام البيئي لحوكمة اإلنترنت. يمكن االطالع على 2حوكمة اإلنترنت و
 . NRO إعالنالمستند الكامل من خالل صفحة 

RIPE NCC  نشرت |RIPE NCC  في اآلونة األخيرة تقريرها السنوي حول طلبات وكالة إنفاذ القوانين لعام
ويوفر  التقرير متاح للجمهوردول. علًما بأن  3طلًبا من  88عدد  RIPE NCC. وفي العام الماضي، تلقت 2283

 ا من التفاصيل حول طبيعة هذه الطلبات. مزيدً 

 الخلفية

( تخصيص وإدارة RIPE NCCو LACNIC، وARIN، وAPNIC، وAfriNICالخمسة ) RIRتوفر مناطق 
موارد اإلنترنت، وخدمات التسجيل، وأنشطة تطوير السياسات اإلقليمية، والخدمات الفنية التي تدعم التشغيل العالمي 

. وحسب NROفي مجتمع اإلنترنت العالمي بشكل مستقل، وبالشراكة من خالل تنسيق  RIRلإلنترنت. وتشارك 
 . ASOالدور والمسئوليات والوظائف الخاص بـ  NRO، تنفذ ICANNمع  2229مذكرة التفاهم لعام 

 مزيد من المعلومات

 AfriNIC 
 APNIC 
 ARIN 
 LACNIC 
 NRO 
 RIPE NCC 

http://conference.apnic.net/38
http://conference.apnic.net/38
http://conference.apnic.net/38
https://www.arin.net/participate/meetings/reports/ppc_nanog60/
http://www.lacnic.net/en/web/anuncios/2014-consultas-publicas-del-foro-de-gobernanza-de-internet
http://www.nro.net/news/2-byte-asn-nearing-depletion
http://www.nro.net/news/nro-contributes-to-netmundial
http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-607
http://www.afrinic.net/
http://www.afrinic.net/
http://www.apnic.net/
http://www.apnic.net/
https://www.arin.net/
https://www.arin.net/
http://www.lacnic.net/
http://www.lacnic.net/
http://www.nro.net/
http://www.nro.net/
http://www.ripe.net/
http://www.ripe.net/
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 جهة االتصال بالفريق

 مديرة السياسات والمحللة الفنية ،باربرا روزمان

 كبير محللي السياسة ،كارلوس رايس

 

ccNSO 

 الجديدة في سنغافورة ccNSOصفحة اجتماعات 

 نبذة

 الجديدة في سنغافورة ccNSOتم إطالق صفحة اجتماعات 

 أحدث التطورات 

مع نظرة عامة على كافة التفاصيل  ccNSOبوضع صفحة مخصصة الجتماعات  ccNSOقامت أمانة سر 
 الهامة الجتماع سنغافورة.

 الخطوات التالية 

 وسوف يتم تحديث الصفحة بانتظام لكي تعكس أحدث المعلومات.

 الخلفية

كافة المعلومات ذات الصلة في مكان واحد والغرض من ذلك أن يكون من  ccNSOوتضم صفحة اجتماعات 
 .اليسير على أعضاء المجتمع العثور على معلومات حول ما يتعين عليهم االستعداد له من أجل اجتماع سنغافورة

 مزيد من المعلومات

 ات صفحة اجتماعccNSO في سنغافورة  
 جدول أعمال اجتماعات سنغافورة  

 جهة االتصال بالفريق

 CCNSOمتخصص سياسات، ومدير دعم  ،جابرييال شيتيك

mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
mailto:carlos.reyes@icann.org
http://ccnso.icann.org/meetings/singapore49
http://ccnso.icann.org/meetings/singapore49/agenda.htm
http://ccnso.icann.org/meetings/singapore49/agenda.htm
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 عضًوا 411يصل اآلن إلى  ccNSOتعداد أعضاء 

 نبذة

 باعتبارها العضو األحدث فيها. ccNSO)بتسوانا( بمنظمة  BW.التحقت 

 أحدث التطورات 

)بتسوانا( في مجتمعها.  bw. -في اآلونة األخيرة الترحيب بعضو أفريقي جديد  ccNSOكان من دواعي سرور 
 عضوا. 891اآلن  ccNSOوتعول بحوزة 

 وات التالية الخط

 إلى الترحيب أيًضا بأعضاء آخرين! ccNSOوتتطلع 

 الخلفية

 .2289في عام  ccNSOهو ثاني عضو يلتحق بمنظمة  bw.نطاق 

 مزيد من المعلومات

 إعالن  

  قائمة أعضاءccNSO  

 جهة االتصال بالفريق

 CCNSOمتخصص سياسات، ومدير دعم  ،جابرييال شيتيك

 تبدأ أعمالها ccNSOمجموعة تنسيق حوكمة اإلنترنت التابعة لـ 

 أحدث التطورات 

 ccNSOومجلس  ccTLDفي اجتماعه األخير بتشكيل مجموعة من أجل تزويد مجتمع  ccNSOقام مجلس 
بنظرة عامة شاملة للمشكالت والمناقشات ذات الصلة بحوكمة اإلنترنت وفًقا لما تمت مناقشته في المنتديات 

والمجموعات ذات الصلة. وإذا تبين للمجموعة أن هذا األمر مناسب، فقد تنصح المجلس والمجتمع أيًضا حول 
 مجموعة من اإلجراءات اإلضافية، إن وجدت.

 الخطوات التالية 

على الويب  ccNSOقوم المجموعة باإلضافة إلى الدعم من أمانة السر بإنشاء صفحات ويب على موقع سوف ت
باإلضافة إلى روابط إلى المصادر والمستندات ذات الصلة. كما اقترحت أيًضا جلسات حول حوكمة اإلنترنت 

 القادمة في سنغافورة ولندن.  ccNSOبالنسبة الجتماعات 

http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-19feb14-en.htm
http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-19feb14-en.htm
http://ccnso.icann.org/about/members.htm
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
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 الخلفية

الحاجة إلى تعقب ومتابعة التطورات  ccNSO(، ناقش مجلس 2283نوفمبر  22في بوينس آيرس )وفي اجتماعها 
، ومؤتمر البرازيل حول حوكمة اإلنترنت 8Net، وIStarفي المسارات المتعددة لحوكمة اإلنترنت مثل مجموعة 

 ccTLDنظمات وم ccTLDقدم المتطوعون ذوي الصلة نطاقات  .ICANNوهيئات اإلستراتيجيات التابعة لـ 
بصفة منتظمة. ومن أجل هيكلة جهود  ccNSOاإلقليمية عرًضا بتعقب مسارات التطورات، وإخطار األعضاء في 

األوسع على آخر مستجدات التطورات ذات الصلة  ccTLDومجتمع  ccNSOهؤالء المتطوعين وإطالع أعضاء 
مجموعة دراسة مخصصة حول "حوكمة  إنشاء ccNSO، قرر مجلس ccTLDبحوكمة اإلنترنت المتعلقة بمجتمع 

 اإلنترنت".

 مزيد من المعلومات

 قائمة األعضاء والميثاق 

  جلساتccNSO حول حوكمة اإلنترنت في سنغافورة  

 جهة االتصال بالفريق

 ccNSOكبير مستشاري السياسة،  ،بارت وينكل

 ccNSOتبدأ مبادرة "مجموعات الخبرات" الجديدة 

 نبذة

بما لديهم  ccNSOالذين هم على استعداد لمساعدة  ccTLDبتجميع أسماء المتطوعين في مجتمع  ccNSOقامت 
 من خبرات عند الحاجة إلى ذلك.

 أحدث التطورات 

 دعوة إلى المتطوعين وقامت بعد ذلك بنشر موقع ويب باألسماء التي تم جمعها. ccNSOوقد قدمت أمانة سر 

 الخطوات التالية 

العمل مع المتطوعين المجمعين حسب "مجموعات الخبرات" من أجل  ccNSOخالل األشهر القادمة، سوف تبدأ 
 تحديد ما إذا كان المفهوم مناسب أم ال و/أو ما إذا كان من الواجب إجراء تحسينات.

مدعوون لتقديم أسمائهم إلى "المجموعات" األقرب صلة بهم ونطاق الخبرات التي  ccTLDوجميع أعضاء مجتمع 
 يتمتعون بها.

 الخلفية

مجموعة دراسية، والتي بحثت في الطرق الخاصة ببناء القدرات داخل  ccNSO، دشن مجلس 2283عام في 
 .ccNSOمجتمع 

 
وكانت من بين نصائح مجموعة الدراسة "العثور على مجموعة المهارات ألعضاء المجتمع، واستهداف ذلك بمزيد 

 من الفاعلية وتعزيز المهارات الموجودة في الوقت الحالي". 
 

http://ccnso.icann.org/workinggroups/igrg.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/igrg.htm
http://ccnso.icann.org/meetings/singapore49/agenda.htm
mailto:Bart.Boswinkel@icann.org
mailto:Bart.Boswinkel@icann.org
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من أعضاء المجتمع اإلشارة إلى المهارات أو نواحي  ccNSOكي يتم تحقيق هذه التوصية، فقد طلبت أمانة سر ول
. وسوف توفر أمانة السر قائمة تحتوي على مجموعات ccNSOالخبرات التي يمكنهم مشاركتها مع مجتمع 

 عة الخبراء ذات الصلة.المهارات الموجودة في الوقت الحالي. وعند الحاجة، سوف يتم االتصال بمجمو
  

أما المواقف التي يمكن االحتياج لمثل هذه "المجموعات من الخبرات" فهي على سبيل المثال، عندما تتلقي 
ccNSO  طلًبا للحصول على التعقيب منICANN  أو أي من المنظمات األخرى ذات الصلة( والحاجة سريًعا(

 ن أجل الدراسة وتقديم التوصيات حول موضوع محدد.إلى التفاعل، أو عندما يتم تشكيل مجموعة عمل م

 مزيد من المعلومات

 صفحة مجموعات الخبرات الخاصة بالمجتمع 

 النهائي لمجموعة دراسة بناء القدرات التقرير 

 جهة االتصال بالفريق

 ccNSO، متخصص سياسات، ومدير دعم جابرييال شيتيك

GNSO 

 

GNSO  في سنغافورة 14تتهيأ لجلسات االجتماع 
 

 نبذة
 

في سنغافورة سوف  94رقم  ICANNاجتماع  - GNSO، جدول أعمال آخر مكتظ لـ ICANNاجتماع آخر لـ 
في  GNSOجلسة. بالنسبة للمشاركين الحاضرين بشخصهم، سوف تتم غالبية جلسات  94يكون به ما ال يقل عن 

لتجنب أي ارتباك  خريطة المكانباإلضافة إلى  المواعيد اليومي جدولقاعة صوفيا، لكن برجاء التأكد من مراجعة 
 في الجدولة.

 
 مزيد من المعلومات

 
من أجل جلسة أعماله في  GNSO، سوف يجتمع مجلس 94رقم  ICANNقبل االفتتاح الرسمي الجتماع 

. ويتألف هذا االجتماع التقليدي في نهاية األسبوع في حد ذاته من مارس 23األحد وأيًضا  مارس 22السبت  يوم
لسة ودائًما ما تكون هذه الجلسات متاحة لحضور الجميع. وسوف تشتمل هذه الفعالية التحضيرية التي تستمر ج 22

، PDPلمدة يومين على عملية تقديم التقارير التقليدية لمختلف مجموعات العمل المتعلقة وغير المتعلقة بعملية 
ي، باإلضافة إلى اجتماعات مباشرة وجًها التنفيذ ICANN، ومدير ICANNواجتماعات المجلس مع مجلس إدارة 

لقطاع مشاركة  ICANN. باإلضافة إلى ذلك، فإن سايرس نمازي، نائب رئيس GACو SSACلوجه مع كل من 
الجديدة باإلضافة إلى تريزا سواينهارت، االستشاري  gTLDتحديًثا بآخر المستجدات حول برنامج  ،DNSصناعة 

سوف تعرض آخر التطورات من إدارة المبادرات اإلستراتيجية في  ،راتيجيةللرئيس حول اإلست ICANNاألول في 
ICANN وسوف يختتم يوم األحد بإجراء العديد من مجموعة أصحاب المصلحة في .GNSO  ودوائرها

 اجتماعات متزامنة، وسوف يكون البعض منها اجتماعات خاصة. 

 

http://ccnso.icann.org/about/expertise.htm
http://ccnso.icann.org/about/expertise.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/capacity-final-27feb13-en.pdf
mailto:gabriella.schittek@icann.org
mailto:gabriella.schittek@icann.org
http://singapore49.icann.org/en/schedule?date=2014-03-21
http://singapore49.icann.org/en/maps#venue_map
http://singapore49.icann.org/en/schedule/sat-gnso-working
http://singapore49.icann.org/en/schedule/sun-gnso-working
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صباًحا  7:32وفي تمام الساعة  .ICANNاالفتتاحية الرسمية لـ حتى قبل جلسة يوم االثنين  GNSOوسوف تبدأ 
سوف تجتمع لمناقشة مباشرة  لصوتية لمعلومات جهات االتصالالترجمة والترجمة احول  PDPفإن مجموعة عمل 

مع المجتمع من أجل عرض عملها حتى اليوم وجمع التعقيبات على األسئلة الخاصة بميثاقها. وباإلضافة إلى مراسم 
يوم االثنين والتي سوف تحظى باهتمام مجتمع  GNSOاالفتتاح، هناك بعض من االجتماعات اإلضافية غير 

GNSO والتحديث من  الجلسة العامة لمجموعة العمل من جميع قطاعات المجتمع حول حوكمة اإلنترنت مثل
التعرف على بدائل لـ . وينطبق نفس الشيء على االجتماع حول وعملية التخطيط ICANNهيئات إستراتيجية 

WHOIS  تحديث وأيًضاSSACR . 
 

بشخصها في اجتماع من اجتماعا  RSSACومن الجديد بالمالحظة أن هذه هي المرة األولى التي تلتقي فيها 
ICANN  ومن ثم فإن هذه فرصة رائعة لالجتماع مع اللجنة االستشارية لـ  8444منذ عامICANN  المسئولة عن

لصلة بتشغيل وإدارة وأمن وتكامل نظام حول األمور ذات ا ICANNتوجيه النصائح إلى مجتمع ومجلس إدارة 
 خادم الجذر الخاص باإلنترنت.

 
بما ال يقل عن اثنا  GNSO( في SG/Cويظل يوم الثالثاء هو اليوم التقليدي لمجموعة ودائرة أصحاب المصلحة )

تماعات عشر اجتماًعا على اإلجمال. وسوف تجتمع العديد من مجموعات ودوائر أصحاب المصلحة فيما بينها في اج
مفتحة من أجل مناقشة المسائل ذات الصلة بمجموعاتهم. وللحصول على نظرة عامة على االجتماعات المختلفة 

كما يشهد اليوم أيًضا  .ءجدول أعمال يوم الثالثاوللرجوع إلى جداول األعمال المختلفة، برجاء الرجوع إلى 
اجتماعات مجموعات أصحاب المصلحة مع مجلس اإلدارة. وسوف يتم عقد جميع هذه االجتماعات األربعة في 

، ICANNمع مجلس إدارة  مجموعة أصحاب المصلحة التجارية. األول سوف يكون اجتماع بادانج ،المقر الرئيسي
 ،مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالتواجتماع  ،مجموعة أصحاب المصلحة في السجالتيليه اجتماع 

جموعات أصحاب المصلحة . وسوف تجتمع كافة ممجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريينوفي النهاية اجتماع 
 مع مجلس اإلدارة لمدة ستين دقيقة لكل اجتماع.

 
لمجموعة مقدمي طلبات مجدولة ليوم األربعاء. وسوف يبدأ اليوم رسمًيا باجتماع  GNSOوهناك ستة جلسات لـ 

gTLD الجديدة (NTAG علًما بأن مجموعة .)NTAG  مفتوحة لجميع مقدمي طلباتgTLD  الجديدة وهي مؤلفة
لعملية  IRTPمجموعة عمل مقدم طلب. وبعد ذلك  8222عضًوا، بما يمثل ما يقرب من  44في الوقت الحالي من 

PDP ي سوف تعرض التقرير األولي على المجتمع. وهذا هو االجتماع األخير في مجموعة والت الجزء د
وقد قامت المجموعة بإعداد اثني عشر توصية في األساس، وتسعى  IRTPذات الصلة بـ  PDPاجتماعات 

ئيسي للحصول على تعقيب عليها قبل صياغة تقريرها النهائي. وسوف يتم ختام صباح يوم األربعاء باالجتماع الر
 .مجموعة سجل العالمات التجاريةالتخاذ القرارات من أجل مجلس إدارة وأعضاء 

 
وذلك ظهر يوم األربعاء في المقر  94رقم  ICANNالعام في اجتماع  GNSOوسوف يتم اجتماع مجلس 

. واالجتماع مفتوح ألي شخص يرغب في الحضور، ويشمل ذلك المشاركين عن بعد. للوصول إلى بادانج ،الرئيسي
جدول ، باإلضافة إلى كافة البنود ذات الصلة في جدول األعمال، برجاء الرجوع إلى Adobe Connectقاعة 

ل هذه الجلسة سوف تكون التي قد ينظر فيها المجلس خال اإلجراءات. وكافة GNSOأعمال اجتماعات مجلس 
 متاحة مسبًقا.

 
ظهر يوم األربعاء في اجتماع مباشر وجًها لوجه، لعرض أعمالها  مجموعة عمل السياسة والتنفيذوسوف تجتمع 

االجتماع المشترك لكل من االجتماع األخير في هذا اليوم فهو وتبادل وجهات النظر مع المجتمع. أما 
ccNSO مجلس/GNSO ويوفر هذا االجتماع الفعلي لألعضاء بشخصهم الفرصة إلجراء مناقشات مثمرة حول .

 .GNSOومجتمع  ccNSOترك لكل من المشكالت ذات االهتمام المش
 

http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-welcome
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-transliteration-contact
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http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-gtld-directory-services
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فريق صياغة مجموعة العمل من  اجتماع 94رقم  ICANNوسوف يشهد يوم الثالثاء، اليوم األخير في اجتماع 
في الصباح من أجل مناقشة الميثاق الخاص بمجموعة عمل جديدة  ALAC-ccNSO-GNSOقطاعات المجتمع 

التي ستتولى عملية إنشاء إطار عمل للمبادئ التشغيلية التي سوف توجه عملية تشكيل وإنشاء وإنهاء مجموعة العمل 
 المستقبلية من جميع قطاعات المجتمع. 

 
في  البيانات والمقاييس الخاصة بصناعة السياسات حول PDPوسوف تجتمع مجموعة العمل غير المعنية بعملية 

اجتماع مباشر وجًها لوجه صباح يوم الثالثاء أيًضا. أما الهدف األساسي لمجموعة العمل فهو النظر في طرق 
متعاقدة والمصادر الخارجية األخرى للمساعدة في التحري إضافية لجمع المقاييس والتقارير الالزمة من األطراف ال

 . وسوف يشهد صباح يوم الخميس أيًضا اجتماعGNSOومداوالت مجموعات العمل وتطوير السياسات داخل 
من أجل مناقشة المشكالت التي تحيط بالخيارات  كسيمجموعة عمل مشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبرو

الخاصة بالسياسات ذات الصلة بموفري خدمات الخصوصية والبروكسي. وفي النهاية، سوف يجتمع مجلس 
GNSO خاللها المستشارين من أجل مناقشة التعقيبات الواردة من والتي سوف يلتقي  ،جلسته الختامية إلنهاء

 .االجتماعات المختلفة خالل األسبوع والتخطيط ألعمال المجلس لألشهر القادمة
 

 جهة االتصال بالفريق
 

 كبيرة مديري السياسات ،ماريكا كونينجس

المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  تقرير المشكالت األولي حول وصول
 آلليات حماية الحقوق التصحيحية

 نبذة

( والمنظمات الدولية IGOتم نشر تقرير أولي حول إمكانية حماية أسماء واختصارات المنظمات الدولية الحكومية )
( UDRPازعات )عن طريق تعديل السياسة الموحدة لفض المن gTLD( في كافة نطاقات INGOغير الحكومية )

 (. URSباإلضافة إلى إجراءات التعليق السريعة الموحدة )

 أحدث التطورات 

حول حماية  GNSOكافة توصيات اإلجماع المقدمة من مجموعة عمل  2283في نوفمبر  GNSOاعتمد مجلس 
(. وجاءت واحدة من هذه IGO-INGO)مجموعة عمل  gTLDأسماء المنظمات الدولية في كافة نطاقات 

توصيات في صورة طلب تقرير مشكالت، من أجل المساعدة في تحديد ما إذا كانت من الواجب البدء في عملية ال
 UDRP( من أجل التعرف على التعديالت المحتملة على السياسة الموحدة لفض النزاعات PDPوضع السياسة )

اآلليات الخاصة بحماية الحقوق  ، من أجل تمكين الوصول واستخدام هذهURSوإجراءات التعليق السريع الموحد 
. ويعتبر تقرير INGOوالمنظمات الدولية غير الحكومية  IGOالتصحيحية عن طريق المنظمات الدولية الحكومية 

 بالبدء فيها. GNSOالمحتملة التي تقوم  PDPالمشكالت من الخطوات األساسية المطلوبة في أي من عمليات 

 الخطوات التالية 

المشكالت األولي حول هذا الموضوع للتعليق العام. وبعد إغالق فترة التعليق العام، سوف يتم  وقد تم نشر تقرير
 PDP، والذي سيصوت بعد ذلك على ما إذا كان سيبدأ في عملية GNSOإعداد تقرير مشكالت نهائي لمجلس 

 حول هذه المشكلة أم ال.

http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-gnso-ccnso-alac
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-gnso-ccnso-alac
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-gnso-ccnso-alac
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-dmpm
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-ppsa
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-gnso-wrap-up
policy-staff@icann.org
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 الخلفية

بوضع عدد من توصيات اإلجماع من أجل حماية معرفات  GNSOالتابعة لـ  IGO-INGOقامت مجموعة عمل 
، ويشمل ذلك المعرفات التي يتم إطالقها gTLDالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في كافة نطاقات 

، GNSO. وقد تم اعتماد التوصيات باإلجماع بمعرفة مجلس ICANNالجديدة التابعة لـ  gTLDبموجب برنامج 
أن يطلب  IGO-INGO. ومن بين توصيات مجموعة عمل ICANNوهي اآلن مطروحة أمام مجلس إدارة 

من أجل تمكين االستخدام بمعرفة المنظمات الدولية  URSو UDRPطريق مشكالت حول تعديل  GNSOمجلس 
امل لالستخدام ليست مناسبة بالك URSو UDRPالحكومية وغير الحكومية. ووفًقا للتصميم الحالي، فإن كل من 

بمعرفة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. فعلى سبيل المثال، يتطلب كال اإلجراءين أن يوافق أي طرف 
 IGOفي قضية على الخضوع لالختصاص القضائي للمحكمة الوطنية ألغراض االستئناف، والذي قد يخل بحالة 

أيًضا كآليات لحماية  URSو UDRPتم تصميم  باعتبارها محصنة من االختصاص القضائي الوطني. كما
العالمات التجارية، وعلى الرغم من ذلك ليست كافة العالمات التجارية الخاصة بكل من المنظمات الدولية الحكومية 

وغير الحكومية في األسماء واالختصارات الخاصة بها ومن ثم ال يجوز لها االعتماد على هذه اإلجراء من أجل 
 ات الخاصة بها. حماية المعرف

 مزيد من المعلومات

 التقرير التمهيدي للمشكالت 

 منتدى التعليق العام 

  تقريرINGO-IGO النهائي  

 جهة االتصال بالفريق

 كبيرة مديري السياسات ،ماري وونغ

At-Large 

 في سنغافورة ICANNيحضرون الجتماع  At-Largeأعضاء مجتمع 

 نبذة

العام في سنغافورة.  94رقم  ICANNاجتماًعا خالل اجتماع  29عدد  At-Largeسوف يعقد ممثلون من مجتمع 
 ، واجتماعاتAt-Largeوتتضمن هذه االجتماعات اجتماعات تقليدية حول السياسة، واجتماعات لمجموعات عمل 

 .ICANNومجلس إدارة  RSSACو SSAC، وNCSG، وGACوقيادة  ccNSOمع 

أيضاً بشكل فعال في العديد من االجتماعات العامة التي  At-Largeوباإلضافة إلى ذلك، يشارك أعضاء لجنة 
 في سنغافورة إما بشخصهم أو باستخدام أدوات المشاركة عن بعد. ICANNستنعقد خالل اجتماع 

http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-crp-prelim-10mar14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-crp-prelim-10mar14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-crp-prelim-10mar14-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/igo-ingo-crp-prelim-10mar14-en.htm
/â�¢%09http/::gnso.icann.org:en:issues:igo-ingo-final-10nov13-en.pdf
policy-staff@icann.org
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 أحدث التطورات

 ، والتي تتضمن ما يلي:At-Largeاجتماع لـ  29في أنشطة وضع السياسة في  ALACستنشغل 

  اجتماعALAC مع القيادة اإلقليمية 
  اجتماعNARALO الشهري 
  اجتماع مشتركALAC/ccNSO 
  اجتماع مجموعة عمل وصولICANN  التابعة لـLarge-At 
  مائدةLarge-At المستديرة حول خدمات دليل التسجيل: الحاضر والمستقبل 
  ورشة عملLarge-At :TOR  وآليات التسمية البديلة لـDNS 
 ALT  مع قيادةGAC 
  اجتماعALAC  مع مجلس إدارةICANN 
  جلستي عمل لـALAC –  2الجزء و  8الجزء 
  اجتماع مجموعة عملLarge-At  الخاصة بنطاقاتgTLD الجديدة 
 شكالت تسجيل اجتماع مجموعة عمل مLarge-At 
  إفطار عمل لكل من مسئوليALT وRALO 
  اجتماعAPRALO الشهري 
  اجتماعينATLAS II  2الجزء و  8الجزء  –للجنة المنظمة 
  العمل األكاديميجلسة مجموعة 
  االجتماع المشترك لـATLAS II ألمانات السر اإلقليمية وبناء القدرات  
 مشترك االجتماع الAFRALO / AFRICANN 
  تصويت مجلس إدارةLarge-At -  2المرحلة  2الجولة (TBC) 
  اجتماع مجموعة عملIDN  تابعة لـLarge-At 
  عرض واستقبالAPRALO 
 لية لـ اجتماع مجموعة عمل التحديات المستقبLarge-At 
  االجتماع الختامي لكل منALAC والقيادة اإلقليمية 
  اجتماعALAC وNCSG 
  اجتماع فريق قيادة لجنةALAC 

 مزيد من المعلومات

  يمكن التعرف على مزيد من المعلومات حول اجتماعاتAt-Large  المجدولة مواعيدها خالل اجتماع
ICANN  في سنغافورة، بما في ذلك جداول األعمال باللغة اإلنجليزية واألسبانية والفرنسية  94العام رقم

 .rgeLa-Atمساحة عمل جداول أعمال اجتماع سنغافورة لـ وإرشادات المشاركة عن بعد وذلك على 

 جهة االتصال بالفريق

 Large-ICANN Atطاقم 

http://singapore49.icann.org/en/schedule/sun-alac-regional
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-naralo
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-alac-ccnso
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-accessibility-taskforce
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-rds
http://singapore49.icann.org/en/schedule/mon-tor-naming
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=43985506
http://singapore49.icann.org/en/schedule/tue-board-atlarge
http://singapore49.icann.org/en/schedule/tue-alac-work-i
http://singapore49.icann.org/en/schedule/tue-alac-work-ii
http://singapore49.icann.org/en/schedule/tue-atlarge-new-gtld
http://singapore49.icann.org/en/schedule/tue-registration-issues
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-alt-ralo
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-apralo
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-0900-atlas-ii
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-1530-atlas-ii
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-academy
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-atlas-ii-regional
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-afralo-africann
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-atlarge-director-voting
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-atlarge-idn
http://singapore49.icann.org/en/schedule/wed-apralo-showcase
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-future-challenges
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-alac-regional-wrap-up
http://singapore49.icann.org/en/schedule/thu-alac-ncsg
http://singapore49.icann.org/en/schedule/fri-alt
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=43985516
mailto:policy-staff@icann.org
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الذي اختارته لجنة  41اإلعالن عن عضو مجلس اإلدارة للمقعد رقم 
ALAC/At-Large وذلك في اجتماع سنغافورة 

 نبذة

عملية التصويت على الجولة األولى من التصويت لمقعد عضو  RALOورؤساء  ALACسوف يبدأ أعضاء 
إلى ثالثة  1. وسوف يتم تخفيض عدد المرشحين الحالي وهو 2289مارس  87و 84يوم  81مجلس اإلدارة رقم 

مارس خالل اجتماع سنغافورة. ومن  23خالل الجولة األولى. وسوف تتم الجولة الثانية وجًها لوجه يوم األحد، 
 مارس خالل اجتماع سنغافورة.  27في يوم الخميس  ALACعالن عن الفائز عن طريق المقرر اإل

 

 الخلفية

( أسماء سجل المرشحين لشغل المقعد BCEC)أو  At-Largeيناير، أعلنت لجنة تقييم مرشحي مجلس  21في 
 ALACل من . وسوف يتم التصويت على المرشحين الخمسة التاليين بمعرفة كICANNفي مجلس إدارة  81رقم 

 .RALOورؤساء 
 

 قائمة بالمرشحين على سجل األعمال 
 )بالترتيب األبجدي حسب اسم العائلة(

 EOIمعلومات عامة من  بلد اإلقامة بلد المواطنة

 ماليزيا/هونج كونغ ماليزيا ريناليا عبد الرحيم
 Large-Atمرشح مجلس  2289

معلومات  -ريناليا عبد الرحيم  -
 EOIعامة حول 

 فرنسا فرنسا سباستيان باكولوت
 Large-Atمرشح مجلس  2289

معلومات  -سباستيان باكولوت  -
 EOIعامة حول 

 كندا كندا أالن جرينبيرج
 Large-Atمرشح مجلس  2289

معلومات عامة  -آألن جرينبيرج  -
 EOIحول 

 كندا كندا إيفان ليبوفيتش
 Large-Atمرشح مجلس  2289

معلومات عامة  -إيفان ليبوفيتش  -
 EOIحول 

 فرنسا فرنسا جان جاك سوبرينات
 Large-Atمرشح مجلس  2289

معلومات  -جان جاك سوبرينات  -
 EOIعامة حول 

 

 مزيد من المعلومات

 2289لسنة  Large-Atراجع مساحة عمل مجلس 

 

 جهة االتصال بالفريق

 At-Large، مدير عام مجتمع هايدي أولريتش

https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Rinalia+Abdul+Rahim+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Rinalia+Abdul+Rahim+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Rinalia+Abdul+Rahim+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Sebastien+Bachollet+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Sebastien+Bachollet+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Sebastien+Bachollet+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Alan+Greenberg+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Alan+Greenberg+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Alan+Greenberg+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Evan+Leibovitch+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Evan+Leibovitch+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Evan+Leibovitch+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Jean-Jacques+Subrenat+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Jean-Jacques+Subrenat+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/2014+At-Large+Board+Candidate+-+Jean-Jacques+Subrenat+-+Public+Information+on+EOI
https://community.icann.org/display/ABMS/At-Large+Board+Member+2014+Selection
mailto:heidi.ullrich@icann.org
mailto:heidi.ullrich@icann.org
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ALAC سة بيانات لمشاورات السياسة اعتباًرا من منتصف فبراير تقدم خم
 إلى أوائل مارس

 نبذة

العامة وأيًضا التعليقات  ICANNفي جهودها إلعداد البيانات كاستجابة لفترات تعليقات  ALACتستمر 
خمسة بيانات لمشورات  ALACواالتصاالت. وفي الفترة بين منتصف شهر فبراير وأوائل شهر مارس، قدمت 

 السياسة. 

 أحدث التطورات 

 الخمسة المقدمة بين منتصف شهر فبراير وأوائل شهر مارس. ALACوفيما يلي تلخيص لبيانات نصيحة سياسة 

ج التجريبي لمكافآت روح الجماعة ألصحاب حول مسودة المعايير والعمليات الخاصة بتحديد البرنام ALACبيان 
 المصلحة المتعددين

  تشيد لجنةAt-Large  .االستشارية بالمبادرة الخاصة بجائزة روح الجماعة ألصحاب المصلحة المتعددين
البيئي الكثير من اإلشادة واإلطراء،  ICANNفي حين أنه في بعض األحيان تتلقى الطبقات العليا لنظام 

 توجيه الشرك إلى األفراد العاملين بكد في مجموعات العمل على ما يبذلونه من جهد.نادًرا ما يتم 

  وتوافقALAC  على القائمة المقترحة من المعايير لكنها توصي بإضافة عامل الوقت المنقضي )العامل
 التكريسي( من خالل المرشحين في تحقيق هدفهم من تسهيل حوار أصحاب المصلحة المتعددين. المناقشة

 أما بذل الجهد الكبير في الحفاظ على عمل النظام فهو أمر آخر. -والحوار هما نفس الشيء 

  ففي البيئة التفصيلة المنتهية إلى العموميات مثلICANN من الضروري االعتراف باألفراد وتقديرهم ،
، إذا ICANNفي جميع المستويات لنظام أصحاب المصلحة المتعددين في أي من المجتمعات المتعددة لـ 

تم فقط الحفاظ على عمل نظام أصحاب المصلحة المتعددين المهتم بالتفاصيل وصوالً إلى العموميات. ومن 
 تؤيد بالكامل إنشاء هذه الجائزة ونتطلع إلى اإلشادة بأول من يحصل )الحاصلين( عليها. ALACثم فإن 

 
 DNSSECحول مراجعة مراسم توقيع المفتاح على تمثيل المجتمع المعتمد في منطقة الجذر  ALACان بي

  سجل نموذجTCR  الحالي أداًء فعاالً لوظائفه المتمثلة في ضمان الثقة في عملية إدارة مفتاح التسجيل
 . KSKالرئيسي 

  وفي حين أن البعض يرى أن حجم مجموعةTCR  كبير بما يكفي، يرى آخرون أن الحجم الحالي بحاجة
إلى التمديد الستيعاب وتلبية الظروف غير المتوقعة )ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر الهجمات 
اإلرهابية، وانقطاع الرحالت الجوية، وحاالت الطوارئ، والحرب األهلية، إلخ( والتي قد تجعل أغلبية 

ر قادر على تحقيق مسئولياته وااللتزام بها. كما أن احتمالية االضطرار غي TCRنموذج  28تصل إلى 
للتوقيع في نفس الوقت سواء في نفس البلد أو في بلدان أخرى أو عدد مرات التوقيع قد يؤدي إلى إنهاك 

 االحتياطي بما يؤدي إلى زيادة األعباء على المتطوعين. 

  ويرى المجتمع أن نماذجTCR ايير الحالية المعتمدة لما قد يمثل نموذج يجب أن تفي بالمعTCR  .مسئول
من خالل كتابة التقارير والتي يتم نشرها للجمهور. ويجب أن يشتمل الحد  TCRويجب أن تشارك نماذج 

األدنى للمشاركة على كل من الحضور، واالنخراط، وتنفيذ المسئوليات، وكتابة تقارير كاملة ودقيقة وسرد 
 المخاوف إن وجدت.

 في حين يرى البعض أن المجموعة الحالية والشروط غير المحددة كافية وأن نماذج وTCR  البالغ عددها
كافية أكثر من الالزم، يرى البعض اآلخر أن هناك حاجة إلى لوضع قيود على المدة حيث إن آلية  28

TCR فة حاالت األصلية لم تتحدث عن المدة. ويجب أن يكون هناك مطلب متسق لإلفصاح عن أي وكا
 تضارب المصلحة المتحملة إلعادة خطر "االلتقاط" من جانب أي مساهم أو مصلحة.

  ويرى البعض بأن النظام الحالي يجب االحتفاظ به على الرغم من أنTCR  يجب أن تكون ذات تكلفة
جًيا محايدة لغير المدعومين من الشركات أو الكيانات األخرى. ويؤمن آخرون في صندوق أموال مدار خار

 (.IOمثل الصندوق المعد للمعترض المستقل )
 

https://community.icann.org/x/hgeuAg
https://community.icann.org/x/hgeuAg
https://community.icann.org/x/nge6Ag


 87 

 حول عملية تقديم االلتزام ذات الصلة بالمشكالت ALACبيان 

 ( تقبل لجنة االمتثال التعاقديCC التابعة لـ )ICANN  الشكاوى سواء كانت مقدمة كٌل على حدة باستخدام
أدوات التقديم المستندة إلى الويب، أو للشركاء المختارين، من خالل استخدام عملية التقديم 

في أنه بصرف النظر عن وسيلة التقديم، تخضع كل شكوى للمراجعة من  ALACويتمثل فهم  الجماعية.
 دي.حيث مزاياها ويتم التعامل معها بشكل فر

  وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الطريق غير مناسبة عندما يكون موضوع الشكوى حدث فردي، ولكن
 .gTLDمشكلة أكثر انتشاًرا تؤثر على العديد من تسجيالت 

  وكما تتيح سياسةUDRP  ،للعديد من النزاعات المتعددة ذات الصلة بتقديمها في نفس الشكاوى الفردية
 بتقديم العديد من المشكالت ذات الصلة وذلك في شكوى واحدة. السماح CCفيجب على لجنة 

  وإذا كانت هذه العملية قد تم إنشاؤها، ألمكن التحكم في أعباء العمل الخاصة بلجنةCC  ،بشكل أفضل
 وألمكن حل المشكالت الكبرى بشكل أسرع وأبكر من استخدام المنهجية المتبعة حالًيا وحدها.

 ألقل في البداية، استخدام هذه العملية الخاصة بتقديم "الشكاوى ذات الصلة" فقط ومن المعقول أنه، وعلى ا
من خالل االستعانة بهم إقامة عالقة عمل جيدة، وربما يمكن استخدام  ICANNمن خالل من يمكن لـ 

 يدة.االعتماد المحتمل ألداة التقديم الجماعي من أجل تحديد الجهات التي بإمكانها استخدام العملية الجد

  ويجري تقديم هذه التوصية إلى لجنةCC  بالنيابة عن لجنةAt-Large  االستشارية، وتؤمنALAC  بأن
من المصلحة المتبادلة لجميع األطراف أن تتوفر الفرصة إلجراء مزيد من التقصي عن هذه العملية مع 

 شعبة االمتثال التعاقدي.
 

 (ATRT 2حول التقرير والتوصيات النهائية لفريق استعراض المساءلة والشفافية الثاني ) ALACبيان 

  ننصح مجلس إدارةICANN ( :التأكيد بصورة متساوية على التوصيات والمالحظات، 8بما يلي )
وجيم من التقرير قبل  ومعالجة القضايا الرئيسية المبينة في المالحظات المشار إليها في الملحقين باء

( اتخاذ 2(، و)SSRالمقبل واألمن واالستقرار والمرونة ) WHOISالمراجعات المستقبلية القادمة لـ
تدابير لتحسين المراجعات المستقبلية عن طريق ضمان منح عمليات المراجعة وقتا كافيا إلجراء تقييم 

مستعدة على نحو أفضل على المستوى التنظيمي لدعم عملية  ICANNشامل وفعال وضمان أن 
  المراجعة.

  نعتقد أن مجلس اإلدارة ينبغي أن يدرس كل التوصيات والمالحظات في تقريرATRT2  في إطار من
ويوجد فحص دقيق للمالحظات وارد في الملحقين باء وجيم بشأن مراجعات  العناية الواجبة المتساوية.

وفريق مراجعة األمن واالستقرار والمرونة يكشف عن قضايا خطيرة  WHOISة تنفيذ فريق مراجع
تتطلب اهتمام وعناية مجلس اإلدارة. وضع توصيات جديدة بشأن هذه الموضوعات خارج نطاق 

ATRT2.ومن المرجح أن تجاهل هذه القضايا في  ، لكن تبقى القضايا واقعة ضمن اختصاص المجلس
ونوصي بمعالجة القضايا اآلن من  تفاقم المشاكل في غضون سنوات قليلة.هذه المرحلة سوف يؤدي إلى 

 خالل آليات مناسبة.

  يتضمن تقريرATRT2  قسما بشأن تجربته في عمل المراجعة في المرفق هاء. ويبرز هذا القسم
المالحظات والتوصيات حول "تحسين المراجعات المستقبلية" لفريق مراجعة المساءلة والشفافية الثالث 

(ATRT3.)  ونالحظ بقلق أن عمليات الفريقينATRT1 وATRT2  لم يتيسر لها سوى أقل من
ونظرا ألهمية عملية المراجعة، فإننا نوصي  راجعتها وأن ذلك أثر على عملهما.شهرا كامال إلجراء م 82

على نحو أفضل على المستوى التنظيمي لدعم المراجعات المستقبلية ومنح فريق  ICANNأن تستعد 
ATRT3 ( ألعمال المراجعة الخاصة به، حتى لو تأخر بدء المراجعة. 82سنة كاملة )شهًرا 

 

https://community.icann.org/x/6Q3RAg
https://community.icann.org/x/gYLFAg
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حول آلية المراجعة المقترحة لمعالجة تحديدات الخبراء المتصورة الغير متسقة بشأن االعتراض على  ALACبيان 
 حالة التعارض في السالسل

  تدعمALAC ات المتعددة تفاصيل العملية الموضحة، لكنها توصي بتوسيعها لتشمل حاالت مثل االعتراض
. حيث السالسل المعترض عليها لم تكن متماثلة، لكن النتائج كانت غير متسقة فقط. وعالوة shopعلى 

 أنها أصدرت من قبل بيانات بهذا المعنى ALACعلى ذلك، تالحظ 
(-ALAC-https://community.icann.org/download/attachments/2261148/AL

EN.pdf?api=v2-01-04-0913-ST ) وتأسف بشدة أنICANN  استغرقت وقتا طويال جدا للرد
على الموقف الكامل لدرجة أنها يجب أن تختار اآلن القبول بالعديد من النتائج األخرى التي تبدو غير 

حماية مصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين،  ICANNالجوهرية في  ALACمنطقية. وإحدى مسؤوليات 
 بي احتياجات هؤالء المستخدمين.المماثلة على نحو مربك ال يل TLDوالتفويض لنطاقات 

 مزيد من المعلومات

  يمكن االطالع على كافة بياناتALAC  صفحة مراسالت علىLarge-At على الويب. 
  للتعرف على بياناتALAC  صفحة تطوير سياسة القادمة، برجاء زيارةLarge-At. 

 جهة االتصال بالفريق

 At-Largeمنسق سياسات  ،زينيو )ألاير( ليانج

 At-Largeهيكل  441يتوسع إلى  At-Largeمجتمع 

: At-Large (ALS)( منظمة واحدة جديدة كهيكل من هياكل ALACاالستشارية ) At-Largeاعتمدت لجنة 
ISOC  كينيا. تزيدALS  الجديدة من التنوع اإلقليمي لمجتمعAt-Large والذي يمثل اآلالف من مستخدمي،

اآلن  ALSاإلنترنت الفرديين. وبإضافة هذه المنظمة الجديدة، يبلغ إجمالي عدد هياكل المنظمة العامة المعتمدين 
 هيكالً. 841

 أحدث التطورات 

(. وشملت عملية االعتماد العناية ALSأو ) At-Largeكينيا كأحد هياكل  ISOCلصالح اعتماد  ALACصوتت 
اإلقليمية األفريقية  At-Largeوالمشورة اإلقليمية المقدمة من منظمة  ICANNالواجبة التي قام بها طاقم عمل 

(AFRALO.) 

 الجديدة: At-Largeمات حول بنى وهياكل للمزيد من المعلو

ISOC  كينيا. تشمل مهمة  ،وتقع في نيروبيكينياISOC  ،كينيا، على سبيل المثال ال الحصر، تعزيز التنمية الحرة
داخل  ALSوستكون هذه المنظمة في شتى ربوع العالم.  وتطوير واستخدام شبكة اإلنترنت لمصلحة الجميع

AFRALO . 

 الخلفية

تتمثل في أنها تمزج آراء مجموعة من منظمات مستخدمي اإلنترنت  At-Largeإحدى نقاط القوة في مجتمع منظمة 
المنتظمين في خمس منظمات إقليمية تابعة  ALSالنهائيين التي تتميز بالتنوع على الصعيد العالمي، أو أعضاء 

مؤسسات يتم جمعها عبر عملية تطوير داخلية . آراء هذه الفئات التي تمثل الرأي العام داخل الRALOلمنظمة 
للسياسات تتميز بأنها تتم من أسفل إلى أعلى وأنها قائمة على توافق اآلراء ولها تمثيل في المستندات الرسمية 

 .ALACالمملوكة للجنة 

https://community.icann.org/x/bwfRAg
https://community.icann.org/x/bwfRAg
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/AL-ALAC-ST-0913-04-01-EN.pdf?api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/AL-ALAC-ST-0913-04-01-EN.pdf?api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/2261148/AL-ALAC-ST-0913-04-01-EN.pdf?api=v2
http://atlarge.icann.org/correspondence
https://community.icann.org/x/bwFO
mailto:ariel.liang@icann.org
mailto:ariel.liang@icann.org
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 مزيد من المعلومات

  قائمة كاملة منALS المصادق عليهم والمعلقة 
  معلومات إحصائية بشأن العرض التقديمي العالمي لـALS 
  خريطة عالمية لهياكلALS المعتمدة 
  معلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمةLarge-At 
  موقع منظمةLarge-At  التابعة لمنظمةICANN على الويب 

 جهة االتصال بالفريق

 At-Largeدعم فريق السياسة لـ  ،ناتالي بيرجرين

 At-Largeمنسقة جديدة لسياسات  ICANNزينيو )ألاير( ليانج تلتحق بـ 

 نبذة

في أنشطته الخاصة بالسياسة والعمليات. فمن خالل  At-Largeومجتمع  ALACسوف تقدم ألاير الدعم إلى 
خلفيتها الثقافية ومهارات اللغة التي تتمتع بها، ويشمل ذلك الصينية المندرينية األصلية، واإلنجليزية الطلقة واليابانية 

اركة . وتستقر ألاير في مكتب مشAt-Largeبكفاءة، توسع ألاير من الوصول العالمي لفريق السياسات دعًما لـ 
ICANN  .الكائن في واشنطن العاصمة 

 الخلفية 

عملت ألاير في السابق في األمانة العامة لألمم المتحدة في نيويورك من أجل المساعدة في جهود اتصاالت التسويق 
الخاصة بإدارة المعلومات العامة. كما عملت أيًضا في مكتب ميتسوي آند كومباني في واشنطن العاصمة، حيث 

اًثا وقدمت تحليالت وتقارير حول مشكالت السياسة األمريكية ذات األهمية بالنسبة ألعمال شركة ميتسوي أجرت أبح
في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ. وقد حصلت ألاير على درجة الماجستير في مجال االتصاالت من جامعة 

 واالنتقالي من جامعة فاندربيلت. كولومبيا وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال التاريخ العالمي 

 مزيد من المعلومات

 السيرة الذاتية لفريق عمل ألاير

 جهة االتصال بالفريق

 At-Large، مدير عام مجتمع هايدي أولريتش

 At-Largeمنسق سياسات  ،زينيو )ألاير( ليانج

http://www.atlarge.icann.org/en/applications
https://community.icann.org/display/atlarge/At-Large+Structures
http://www.atlarge.icann.org/members
http://www.atlarge.icann.org/correspondence/structures-app.htm
http://www.atlarge.icann.org/
mailto:nathalie.peregrine@icann.org
mailto:nathalie.peregrine@icann.org
http://www.icann.org/en/about/staff/liang-ariel.htm
http://www.icann.org/en/about/staff/liang-ariel.htm
mailto:heidi.ullrich@icann.org
mailto:heidi.ullrich@icann.org
mailto:ariel.liang@icann.org
mailto:ariel.liang@icann.org


 22 

GAC 

GAC  تستعد الجتماعICANN  في سنغافورة  14رقم 

 نبذة

 GACاستناًدا إلى الردود الواردة على النصائح السابقة وطلبات الحصول على المعلومات، يقوم أعضاء لجنة 
بإعداد مراكزهم من أجل المداوالت والتوصل إلى النصائح في اجتماع سنغافورة في شهر مارس. أما المشكالت 

الجديدة فتقع تحت بؤرة اهتمام االجتماع، باإلضافة إلى مراجعات طرق العمل  gTLDالمتبقية فيما يتعلق بنطاقات 
 .GACالخاصة بـ 

 أحدث التطورات 

واألسماء  IGOلجديدة على جدول أعمال اجتماع سنغافورة حماية اختصارات ا gTLDتشمل مشكالت نطاقات 
الوطنية لكل من الصليب األحمر/الهالل األمر، باإلضافة إلى تقييم الردود الواردة من لجنة وفريق عمل مجلس إدارة 

ICANN باإلضافة إلى إطار عمل تفسير مقترح إللغاء نطاقات .ccTLD يما يتعلق أيًضا مطروح للتداول. وف
سوف تتم مناقشتها، باإلضافة إلى جهود  ATRT2ومن فريق  GACبطرق العمل، فإن النتائج من مجموعة عمل 

 .GNSOفي أعمال  GACالتنسيق قيد التنفيذ من أجل تحسين المشاركة المبكرة لـ 

 الخطوات التالية 

ومناقشة المشكالت قبل وأثناء  بإعداد المراكز الخاصة بهم، وتبادل وجهات النظر GACسوف يقوم أعضاء 
باإلضافة إلى النصيحة. وأيًضا فإن التخطيط الجتماع لندن  GACاجتماع سنغافورة، حيث سيتم إصدار بيان 

 مطروح على جدول األعمال.

 الخلفية

الرئيسي في تقديم المشورة إلى هيئة  GAC. يتمثل دور GACمساهمات من الحكومات عبر  ICANNتتسلم 
ICANN ضايا السياسة العامة، وخصوًصا حينما يكون هناك تفاعل بين أنشطة على قICANN  أو السياسات

 ICANNفي العادة ثالث مرات في السنة في اجتماعات  GACوالقوانين الوطنية أو االتفاقات الدولية. تجتمع 
عات. وقد تجري والمنظمات الداعمة واللجان االستشارية وغيرها من المجمو ICANNالعامة مع مجلس إدارة 

GAC  .أيًضا مناقشات مع مجلس اإلدارة في أوقات أخرى، أو االجتماع وجًها لوجه أو من خالل مؤتمرات الهاتف 

 مزيد من المعلومات

  بيانGAC الصادر في بوينس آيرس 
  موقعGAC على الويب 

 جهة االتصال بالفريق

 GACكبير مديري عالقات  ،أولوف نوردينغ

 GACتنسيق  ،مديرة ،جيني إيلرز

 GACمنسق، شعبة خدمات  ،جوليا شارفيلون

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/FINAL_Buenos_Aires_GAC_Communique_20131120.pdf?version=1&modificationDate=1385055905332&api=v2
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:olof.nordling@icann.org
mailto:jeannie.ellers@icann.org
mailto:jeannie.ellers@icann.org
mailto:julia.charvolen@icann.org
mailto:julia.charvolen@icann.org
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RSSAC 

RSSAC  تجتمع في اجتماعICANN  4444للمرة األولى منذ 

 نبذة

على آخر مستجدات األنشطة األخيرة واألعمال المستقبلية  ICANNجلسة عامة إلطالع مجتمع  RSSACتجري 
 بالتوقيت المحلي في قاعة بادانج أ.  87:81إلى  84:32مارس من الساعة  29بيوم االثنين 

 أحدث التطورات 

. وقد 2283التنفيذية في يوليو  RSSACرؤساء مساعدين وأعضاء أوليين في لجنة  ICANNعين مجلس إدارة 
. وقد حددت لجنة RSSACمن أجل تقييم األعضاء المحتملين في  2283للعضوية في نوفمبر تم تأسيس لجنة 

RSSAC التنفيذية االجتماعات مع مجلس اإلدارة، وALAC وGAC وSSAC  .طوال األسبوع 

 الخطوات التالية

 .94رقم  ICANNالتنفيذية مزيًدا من التقدم في إعادة هيكلتها في اجتماع  RSSACمن المتوقع أن تحقق لجنة 

 مزيد من المعلومات

 rssac.icann.org 

 جهة االتصال بالفريق

 مديرة السياسات والمحللة الفنية ،باربرا روزمان

SSAC 

 SSACمع قائمة البحث تنشر استشارتها حول التعامل 

 أحدث التطورات

وتتناول النصيحة كيفية تعامل نظم  نصيحة حول التعامل مع قائمة البحث. SSAC، نشرت 2289فبراير  83في 
التشغيل والتطبيقات الحالية مع قوائم البحث. وتصف النصيحة المشكالت ذات الصلة بسلوك قوائم البحث الحالية، 

 ICANNوتقترح كالً من وسيلة لتحسين معالجة قوائم البحث على المدى الطويل وخيارات التخفيف بالنسبة لـ 
نظر فيها على المدى القصير. والغرض من هذه المقترحات هو المساعدة في طرح ومجتمع اإلنترنت من أجل ال

( بطريقة آمنة ومستقرة بأقل قدر من االنقطاع بالنسبة للنظم المستخدمة gTLDبنطاقات جديدة من المستوى األعلى )
 :SSACوعلى وجه الخصوص، فإن  في الوقت الحالي.

http://www.icann.org/en/groups/rssac
http://www.icann.org/en/groups/rssac
mailto:barbara.roseman@icann.org
mailto:barbara.roseman@icann.org
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 ية التابعة لـ تدعو المنظمات الداعمة واللجان االستشارICANN ومجتمع عمليات ،DNS  للنظر في
السلوك المقترح طويل األمد لمعالجة قائمة البحث المشار إليها في هذه المشورة والتعليق على صحتها، 

 واكتمالها ووسيلتها وجدواها؛ 

  وتوصيICANN  بالعمل مع مجتمعDNS حثعلى تشجيع ضبط المعايير بالنسبة لسلوك معالجة قائمة الب 

  وأيًضا توصيICANN في سياق الحد من حاالت تضارب األسماء، بالنظر في خطوات إضافية من ،
 أجل التعامل مع سلوك معالجة قوائم البحث.

 الخطوات التالية 

في سنغافورة في مارس  ICANNحول النصيحة في اجتماع  ICANNتقريًرا إلى مجتمع  SSACسوف تقدم 
2289. 

 الخلفية

( يتم تنفيذها على مستوى المفاهيم DNSالمقدمة، فإن "قائمة البحث" الخاصة بنظام اسم النطاق )طبًقا للنصيحة 
فعندما يقوم المستخدم بإدخال أي اسم، يتم استخدام أسماء النطاقات في قائمة البحث  كقائمة مرتبة بأسماء النطاقات.

م العثور على اسم النطاق بالبيانات المرغوبة كلواحق لالسم الذي قدمه المستخدم، واحدة تلو األخرى، إلى أن يت
 المرتبطة به أو تستنفذ قائمة البحث.

وقد خضعت معالجة قوائم البحث لضبط المعايير بصفة أسبوعية في الطلبات المبكرة للحصول على تعليقات 
(RFC وتم تنفيذها في غالبية أنظمة التشغيل. وعلى الرغم من ذلك، وكما نمت اإلنترنت، فقد تشعب سلوك قائمة )

تتعامل بشكل مختلف  DNSالبحث. الطلبات )على سبيل المثال، برامج تصفح الويب ووكالء البريد( وبرامج حل 
مع قوائم البحث. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعًضا من هذه األنماط السلوكية تمثل مشكالت األمن والخصوص بالنسبة 
لألنظمة النهائية، قد تؤدي إلى مشكالت في األداء بالنسبة لإلنترنت، وقد تتسبب في تضارب مع األسماء المتوفرة 

 فوضة حديًثا.في ظل نطاقات المستوى األعلى الم

 مزيد من المعلومات

 SAC064 مشورة :SSAC حول التعامل مع قائمة البحث 

  موقعSSAC على الويب 

 جهة االتصال بالفريق

 شعبة دعم االستشارات الفنية والسياسة، مدير أول ،ستيف شنغ

SSAC  تنشر استشارتها حول عمليات هجومDDoS  لرفع مستوى البنية
 DNSالتحتية لنظام 

 أحدث التطورات والخطوات القادمة

( بنشر مشورة حول هجوم الرفض SSACواالستقرار )، قامت اللجنة االستشارية لألمان 2289فبراير  81في 
وكانت المشورة موجهة إلى مجتمع اإلنترنت  .DNS( بتعزيز وتقوية البنية التحتية لـ DDoSالموزع للخدمة )

( الرسميين والمتكررين، ومشغلي الشبكات، DNSالفني، وعلى وجه الخصوص مشغلي نظام أسماء النطاقات )
وهي تتناول العديد من مشكالت التصميم والنشر الهامة التي لم تحل والتي أتاحت وصناع السياسات.  ICANNو

 .DNSباستخدام  DDoSالفرصة لعدد كبير بشكل متزايد وخطير من هجوم 

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-064-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac
policy-staff@icann.org
policy-staff@icann.org
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قد يستغل سمات متعددة في البنية التحتية  DDoSفي استشارتها إلى أنه في حين أن عمليات هجوم  SSACوتشير 
تعني بأن تأمينه يمثل تحدًيا وملّح في الوقت ذاته. وتمثل هذه  SSACشي وخطورة وعمليات الشبكة، فإن تف

 خطًرا حقيًقا وحاالً على أمن واستقرار اإلنترنت. DDoSوعمليات هجوم  DNSالمشكالت التي لم تحل لـ 
حد ومشغلي الشبكات خطوات فورية من أجل ال DNSبقوة بأن يتخذ جميع أنواع مشغلي نطاقات  SSACوتوصي 

وعلى وجه الخصوص، توصي  .DDoSمن مشكالت التصميم والنشر التي تتسبب في هجوم شديد من نوع 
SSAC :بقوة بأن 

8. ICANN  يجب أن تقوم بتسهيل جهود المجتمع على مستوى اإلنترنت من أجل الحد من عدد أنظمة الحل
هذا الجهد على جهود للقياس المفتوحة والشبكات التي تتيح االنتحال عن طريق الشبكة. ويجب أن يشتمل 

 باإلضافة إلى التوعية والتواصل. 

 ويجب على جميع مشغلي الشبكات اتخاذ خطوات فورية من أجل منع انتحال عناوين الشبكات.  .2

المتكررة  DNSالمتكررين اتخاذ خطوات فورية من أجل تأمين خوادم  DNSويجب على مشغلي خادم  .3
 المفتوحة. 

 الرسميين دعم الجهود الخاصة بالتحري عن تقييد معدل الرد الرسمي.  DNSويجب على مشغلي خادم  .9

يتم تحديثها  DNSتطبيق عمليات تشغيلية من أجل ضمان أن برامج  DNSكما يجب على مشغلي خادم  .1
 بشكل منتظم والتواصل مع موفري البرمجيات من أجل االطالع على آخر مستجدات التطورات األخيرة.

لمصنعة و/أو من يقوم بتكوين وتهيئة معدات الشبكات في منشآت العمالء، بما في ويجب على الشركات ا .4
ذلك معدات الشبكات المنزلية، يجب عليها اتخاذ خطوات فورية من أجل تأمين هذه األجهزة وضمان 

ة إمكانية ترقيتها ميدانًيا عند توافر برمجيات جديدة من أجل تصحيح نقاط اختراق األمن، واستبدال القائم
 المثبتة من األجهزة غير القابلة للترقية مع أجهزة قابلة للترقية.

 الخطوات التالية 

 .2289العام في سنغافورة  ICANNحول النصيحة في اجتماع  ICANNتقريًرا إلى مجتمع  SSACسوف تقدم 

 الخلفية

قد تم تنفيذها على  DNSإلى أن نطاقات التحكم األساسية بالنسبة للوصول إلى الشبكة وأمن  SSACتشير نصيحة 
أوسع نطاق حسب ما يلزم من أجل الحفاظ على مرونة نمو اإلنترنت. وعند دمج اتصاالت اإلنترنت ذات السرعات 

تكون النتيجة غير المرغوبة قدرة  األعلى بشكل متزايد مع الطاقة النامية ألجهزة المستخدمين النهائيين الفرديين،
التحتية غير اآلمنة.  DNSمن خالل استخدام بنية  DDoSغير اعتيادي ونامية إلجراء هجوم كبير وهائل من نوع 

وبصورة متناقضة، فإن الشبكات التي تعجز عن تنفيذ أفضل ممارسات األمان الحالية تكون هي مصادر تدفق بيانات 
يكون للمدافعين القدرة على التأثير على تصميم وتنفيذ الشبكات المفضلة للمهاجمين. بل الهجوم وليس وجهتها. وال 

يستغرق األمر عدًدا متوسًطا نسبًيا من أجهزة المستخدم النهائي، على سبيل المثال، لبناء أو استئجار شبكة بوتنت 
الرسمية المدارة بشكل  DNSخوادم للمهاجم من أجل إنشاء مرور هجوم كبير من خالل استخدام عدد قليل جًدا من 

 جيد والتي تديرها أطراف أخرى بريئة تماًما من هذا الفعل.

وقد شهدت هذه األشكال من الهجوم زيادة من حيث الحجم بمرور الوقت، وهي تقوم بقطع األعمال الفردية، وشبكات 
في النمو إذا لم يتخذ مجتمع كاملة، وتطبيقات وخدمات حيوية، وبالد بأكملها. وسوف يتواصل نطاق الهجوم 

 اإلنترنت إجراءات إضافية.
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 مزيد من المعلومات

 SAC065 استشارة :SSAC  حول عمليات هجومDDoS  لرفع مستوى البنية التحتية لنظامDNS 

  موقعSSAC على الويب 

 جهة االتصال بالفريق

 مديرة السياسات والمحللة الفنية ،باربرا روزمان

 كبير محللي السياسة ،كارلوس رايس

# # # 

http://www.icann.org/en/groups/ssac/documents/sac-065-en.pdf
http://www.icann.org/en/groups/ssac
policy-staff@icann.org
policy-staff@icann.org
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